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 كلمة رئيس اجلامعة

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 واليتوالندوات العلمية وورش العمل، رات ادلؤمتك العلمية ادلناشط وتشجيع دعم طارإ يف      

 على استمراريتها؛ احلفاظو  اليت تسعى إىل إرسائها الرئيسة مهامها إحدى أهنا اجلامعة ترى
التعليمية إميااًن منها  العلمية هبذه ادلناشطمنذ أتسيسها على االىتمام اجلامعة دأبت عليو 
إدراكاً اليت أولتها اجلامعة اىتمامًا خاصًا ، تها، ومن أىم ىذه ادلناشط ادلؤمترات العلميةأبمهي

منهجية  حيث أصبحت ،يف حتقيق التقدم والتطور احلضاري واستمراريتوفاعليتها منها مبدى 
م هبا يف ادلؤسسات األكادميية ومراكز ساليب القيام بو من األمور ادلسل  أالبحث العلمي و 

يفتح آفاقاً  البحوث، وعالوة على ما حيققو البحث العلمي من منافع للمجتمع اإلنساين فإنو
؛ ممّا ُيسهم يف حتسُت مهاراتو الفكرية والثقافية واالجتماعية ؛معرفيًة جديدًة أمام الباحث

 إحدى وتنظيم اجلامعة برعاية التخصصية ت العلميةراادلؤمت من عدًدا معةولذلك عقدت اجلا
وكان لكلية اآلداب نصيب األسد، إذ نضمت فيما مضى ستة مؤمترات علمية،  الكليات،

، "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )واليوم تعقد مؤمترىا السابع بعنوان 
 اجلغرافيا ابلكلية.والذي ينظمو ويشرف عليو قسم 

زلور اىتمام إن  موضوع التغَتات ادلناخية من ادلوضوعات ادلهمة اليت أصبحت 
ادلنظمات الدولية وعلى رأسها األمم ادلتحدة، واذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ 

(IPCC بشكل خاص؛ وذلك ألمهيتها يف صناعة القرار الدويل بعد أن كانت حبيسة )
ناخ من جهود ضخمة تتبلور يف األر 

ُ
وقة العلمية، وما تقوم بو األمم ادلتحدة وبرانرلها ادلعٍت ابدل

دولة كان آخرىا  922عقد اتفاقيات دولية ومؤمترات سنوية بشأن تغَت ادلناخ ومبشاركة حنو 
((COP27  م( بشرم الشيخ جبمهورية مصر 9299الذي ُعقد يف الشهر ادلاضي )نوفمرب

التغَت ادلناخي من أبرز ادلشكالت اليت تسعى مجيع دول العامل  خَت دليٍل على أن  ذلو  العربية
 .للحد من آاثرىا دلا ذلا من تداعيات خطرة على النظم البيئية واألنشطة البشرية
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فإننا  "(االجتاهات والتداعيات"التغريات ادلناخية يف ليبيا )إذ نبارك انعقاد مؤمتر وحنن 

العلمية  اناللج نتقدم ابلشكر إىل الُبح اث ادلشاركُت ببحوثهم القّيمة من أجل إثراء ادلوضوع، كما نشكر
أسهمت يف  اليت كافة اجلهاتواكبت جتهيزاتو األولية إىل حلظة االنعقاد، كما حنيي  اليت و التحضَتية للمؤمتر، و 

 .ىذا ادلؤمتر العلمي إجناح
النعقاد ادلؤمترات والندوات العلمية اذلادفة اليت حاضنة جامعة سرت ترحب أبن تكون  فإن   .ختاًما.و 

 .ليبيامستقبل وطننا احلبيب تسهم يف بناء 
 

 وسدد ُخطاكموفقكم هللا 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو

 
 د. سليمان مفتاح الشاطر

 رئيس جامعة سرت
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 كلمة اللجهة العلمية:

 

 بسم هللا، احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، وبعد:
فموضوع ىذا ادلؤمتر ىو الشغل الشاغل للمختصُت، واالىتمام احلاضر للمتابعُت؛  

ألن  التغَت ادلناخي ىو السبب الرئيس يف التغَت الفعلي لكثَت من مسارات احلياة يف شىت 
نواحيها، خاصة يف دولة مثل ليبيا، حيث  أن  األنشطة البشرية غَت مرشدة والنظم البيئية 

ن لزامًا معرفة االجتاىات مث التداعيات للتغَتات ادلناخية حىت يتسٌت ىش ة؛ لذلك كا
 االستعداد لكل ما ىو مرتقب أو متوقع، وىذا ما هتدف إليو زلاور ادلؤمتر، وقد جاءت على

 النحو اآليت:
 : اجتاىات التغَتات ادلناخية يف ليبيا.احملور األول
 آاثر األنشطة البشرية على التغَتات ادلناخية. احملور الثاين:

 تداعيات التغَتات ادلناخية. احملور الثالث:
 اسًتاتيجيات التكي ف مع التغَت ادلناخي. احملور الرابع:

قدمة لل جنة العلمية مثانية وثالثُت ملخصاً، وعدد األحباث 
ُ
وقد بلغ عدد ادللخصات ادل
دلقبول منها أربعة عشر حبثًا وفقًا للمعايَت العلمية والفنية ادلرسلة مخَس وعشرين حبثاً، عدد ا

 اليت اعتمدهتا اللجنة العلمية. 
      ومن ابب االعًتاف ابدلعروف، وإرجاع الفضل إىل أىلو، فإن اللجنة العلمية
      تتقدم بوافر الشكر والتقدير واالحًتام وعظيم االمتنان جلامعة سرت متمثلة يف السيد:

وكيل اجلامعة للشؤون  أ. د. الطيب دمحم القيبرئيس اجلامعة، و ان مفتاح الشاطر د. سليم
    ،مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب ابجلامعة أ. د حسني مسعود أبومدينةالعلمية، و 

رئيس قسم  أ. مجعة دمحم الغنايعميد كلية اآلداب، و  د. إمساعيل فرج عبد الناصرو 
اللجنة التحضرية، وكل من أسهم معهم يف ىذا  سادة رئيس وأعضاءاجلغرافيا، وكذلك ال

 العمل الكبَت.
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جندد ذلم الشكر والتقدير الحتضاهنم ىذا ادلؤمتر، والعمل على جناحو على ىذا النحو 

 ادلتميز الرائع.
 
ُ
تقدمي ما إىل قدمة يف ىذا ادلؤمتر وتتطلع اللجنة العلمية من خالل البحوث الرصينة ادل

 .النفع واخلَت لبالدانفيو 
 
 

 أ. د. أنور فتح اهلل إمساعيل

 رئيس اللجهة العلمية
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 ادللخص:

ربديد االذباىات احلديثة لدرجة احلرارة السنوية والعظمى والصغرى بثالث  إىلهتدف ىذه الدراسة 
وربليل  2014-1980زوارة وانلوت ويفرن، وذلك للفًتة  :وىي ،تقع يف مشال غرب ليبيا ،زلطات مناخية

كادلتوسطات    ،حصاييةابستخدام األساليب اإل ،بياانهتا وكشف التغَتات اليت حدثت أثناء فًتة الدراسة
، حيث تشَت SPSSا على تقنية اعتمادً  tادلتحركة والفروقات ادلتجمعة واالضلدار اخلطي البسيط واختبار

 إىلحدوث تغَتات يف درجات احلرارة، وأدى التغَت ادلناخي  إىلالتقارير الصادرة عن ادلنظمات ادلعنية ابدلناخ 
من عناصر  مهماً  اعلية الدراسة كوهنا تدرس عنصرً أاذباه درجات احلرارة ضلو الزايدة بشكل واضح، وجاءت 

تايجها وجود اذباه للزايدة يف معدالت درجة احلرارة ادلناخ وربدد اذباىاتو احلديثة. حيث أظهرت أىم ن
  0.05-0.001تراوحت بُت  إحصاييةوبداللة 

التغَتات ادلناخية، معدالت درجة احلرارة،  ادلتوسطات ادلتحركة، الفروفات ادلتجمعة،   :ادلفتاحيةالكلمات 
 .tاالضلدار اخلطي،  اختبار
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Abstract: 

This study aims to identify recent trends in annual, maximum 

and minimum temperatures at three climatic stations located in 

northwestern Libya, Zuwara, Nalut and Yefren, for the period 

1980-2014 as well as analyzing  its data and detecting changes that 

occurred during the study period using statistical methods such as 

moving averages, aggregated differences, simple linear regression 

and test (T) based on (SPSS) technology. Reports from climate 

organizations indicate changes in temperatures, and climate 

change has led to a trend of temperatures that is clearly increasing. 

The significance of the study arose for the reason that it 

examines an important element of climate and determines its 

modern trends. The most essential results showed a trend of 

increase in temperature rates and in statistical terms ranged 

between 0.001-0.05. 

Keywords: climate changes, temperature averages, moving 

averages, aggregated suptures, linear regression, test (T). 

 
 
 
 
 



 

 

 

 حتليل اجتاه تغري درجة احلرارة بثالث حمطات مناخية 

 م4102 -0891للفرتة  يف مشال غرب ليبيا 

 

 
 

263 

 مقدمة:
وتؤثر على  ،الوقت احلاضرنسان يف ناخية أىم ادلشاكل اليت تواجو اإلتعد التغَتات ادل

نشاطاتو، وأصبح احلديث يف العقود األخَتة من القرن العشرين وبداية القرن احلادي 
والعشرين شغل العديد من الدول وادلنظمات الدولية واألفراد، وما شهده العامل من تغَت 
مناخي وما صاحبو من تغَتات قد تكون خطَتة على اإلنسان. وعلى الرغم من كثرة 

ا يف أهنا الزالت تشهد تطورً  دراسات اخلاصة دبوضوع التغَت ادلناخي بشكل خاص إالا ال
حسب وجهة نظره، والسبب األساسي ذلذا االختالف  كلٌ   ،البحث وكيفية وطريقة دراستو

أن طبيعة موضوع التغَت ادلناخي ابلغة التعقيد، فاالذباىات اخلاصة بدرجات احلرارة  إىليعود 
تغَتات  إىلض سطح األرض تلك ادلوضوعات اليت تبُت مدى تعر   ىي إحدى السنوية
 مناخية.

 مشكلة الدراسة:
 ميكن أن تتلخص مشكلة الدراسة يف اإلجابة على األسئلة اآلتية:

.ىل ىناك اذباىات للزايدة يف درجة احلرارة السنوية )الصغرى، والعظمى، واجلافة( يف 1
 منطقة الدراسة؟

الذباىات التغَت يف درجة احلرارة ضلو الزايدة  يف  إحصاييةـ ىل توجد فروقات ذات داللة 2
 منطقة الدراسة؟
 الفرضيات:

.ىناك اذباىات للزايدة يف درجة احلرارة السنوية )الصغرى، والعظمى، واجلافة( يف منطقة 1
 مشال غرب ليبيا

الذباىات التغَت يف درجة احلرارة ضلو الزايدة  يف  إحصايية. توجد فروقات ذات داللة 2
 منطقة الدراسة

 :إىل ما آييتدف هت :الدراسةأهداف 
خالل  ،.التعرف على االذباىات احلديثة دلعدالت درجة احلرارة للمحطات ادلناخية الثالث1

 فًتة الدراسة.
 ة.. ربليل البياانت اخلاصة لدرجة احلرارة  ادلسجلة ابحملطات ادلدروس2
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 .التعرف على التغَتات اليت حصلت يف درجات احلرارة دبنطقة الدراسة.3
 منطقة الدراسة:

تقع منطقة الدراسة يف أقصى الشمال الغريب لليبيا، حيدىا من الشمال البحر ادلتوسط 
ا فيحدىا بلدية غراين وبلدية الزنتان، أما حدودىا الغربية ا شرقً وجنواب بلدية غدامس، أما 

° 12.ˊ55 و °9.ˊ10ا بُت خطي طول احلدود مع دولة تونس، وتقع فلكيً  تتماشى مع
(، وتشمل 1)الشكل  مشاالً  درجة°33.ˊ09و ° 30.ˊ46ا، ودايريت عرض درجة شرقً 

بينما تقع  ،حداىا ساحلية متمثلة يف زلطة زوارةإ :منطقة الدراسة ثالث زلطات مناخية
 انلوت يف الداخل. و يفرن  تازلط

 الدراسة:منهجية 
نتايج  إىلاعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي وادلنهج اإلحصايي للوصول 

دقيقة ابستخدام البياانت ادلناخية للمحطات الثالث، وادلتمثلة يف البياانت الشهرية اخلاصة 
 بدرجة احلرارة اجلافة والعظمى والصغرى. 

حصايي يف ربليل البياانت الشهرية اإل سلوب: استخدمت الدراسة األسلوب التحليلياأل
(، SPSSوالسنوية لدرجة احلرارة يف منطقة الدراسة ابستخدام برانمج التحليل اإلحصايي )

 ويشمل:
ـ ربليل االذباه العام لدرجة احلرارة خالل فًتة الدراسة ابستخدام أسلوب االضلدار البسيط 1 
(Simple Regression.) 

  ات احلرارة يف ادلنطقة أثناء فًتة الدراسة ابستخدام ادلتوسطاتـ .ربديد االذباه العام لدرج2
 (.Moving Averagesادلتحركة )

لتحديد التغَت يف العناصر ادلناخية دلنطقة الدراسة  ؛ـ استخدام أسلوب الفروقات ادلتجمعة3
(Cumulated Sums.) 

 ؛(t-testاختبار ) .للمقارنة بُت فًتات زمنية لدرجة احلرارة داخل الدراسة سوف يستخدم4
 وذلك لتحديد االذباىات لكل فًتة من مراحل الدراسة.
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 .( : ادلوقع اجلغرايف دلنطقة الدراسة1الشكل)
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 ( احملطات  ادلناخية ادلدروسة1اجلدول)
 خط طول دائرة العرض االرتفاع ابدلرت نوع احملطة أسم احملطة

 °12.ˊ05 °32.ˊ53 3 سطحية زوارة
 °10.ˊ59 °31.ˊ52 621 سطحية انلوت
 °12.ˊ33 °32.ˊ05 691 سطحية يقرن

 . 2021الباحث اعتماداً على ادلركز الوطٍت لإلرصاد اجلوي، طرابلس، ادلصدر:

 الدراسات السابقة:
(، االضلرافات السالبة وادلوجبة لدرجات احلرارة عن معدالهتا 2019) دراسة  خري هللا -

سلوب هرت الدراسة أن فايدة استخدام األ، أظ2010-1940العامة حملطة ارصاد الكفرة 
الكمي وأعليتو يف الدراسات ادلناخية دلا يتسم بو من دقة وقلة اخلطأ، وجاءت نتايجها متفقة 

ارتفاع  إىليف ليبيا والدراسات االقليمية والعادلية اليت تشَت  مع ارتفاع معدالت درجات احلرارة
درجات احلرارة، أوصت ابلعمل على زايدة االىتمام بظاىرة التغَت ادلناخي من خالل البحوث 

 والدراسات وعقد الندوات وادلؤمترات اليت تبُت اسباهبا ونتايجها
االذباىات العامة لدرجة احلرارة يف منطقة سرت للقًتة  ،(2017) دراسة سليم -
( حيث أظهرت االساليب ادلستخدمة اذباىات واضحة للزايدة يف درجة 1946-2010)

وجود اذباىات للزايدة يف ادلعدالت الفصلية بصور متباينة  إىلاحلرارة السنوية، كما اشارت 
 وعلي كدتأوىو ما  ،رارة يف تزايدبُت فصول السنة، وبينت أن االذباه العام لدرجة احل

 ،قليمية والعادلية. أوصت الدراسة بزايدة االىتمام ابلدراسات ادلناخيةالدراسات احمللية واإل
 وخاصة التغَتات ادلناخية واليت تشهدىا ليبيا خاصة ومنطقة البحر ادلتوسط عامة. 

 منطقة مصراتة خالل (، التغَت ادلناخي وأثره على درجة احلرارة يف2016) دراسة سليم -
(، أظهرت نتايج الدراسة اذباىات واضحة لزايدة يف  درجة احلرارة 2010-1980الفًتة )

السنوية يف منطقة الدراسة، حيث تزايدت ادلعدالت السنوية لدرجة احلرارة اجلافة 
ْم( 0.45ْم(، وكانت الزايدة يف ادلعدالت السنوية لدرجة احلرارة العظمى ضلو )0.56بنحو)

ظهرت زايدة يف ادلعدالت السنوية لدرجة احلرارة الصغرى، ألفًتة الثانية من الدراسة. كما ل
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وجود اذباىات للزايدة يف ادلعدالت الفصلية لدرجة احلرارة يف منطقة الدراسة.  إىلخلصت 
 أوصت بزايدة االىتمام ابلدراسات ادلناخية خاصة التغَتات ادلناخية يف ليبيا.

(، ربليل اذباىات التغَت يف درجة احلرارة دبحطات خليجية سلتارة 2014) دراسة احلسبان -
، أظهرت الدراسة ارتفاع منحنيات الفروق ادلتجمعة يف 2011-1980خالل الفًتة من 

متوسط درجات احلرارة الصغرى يف كافة احملطات منذ هناية تسعينات القرن العشرون، كما 
ة احلرارة الصغرى اذباه عام ضلو الزايدة وىو ما أوضحت نتايج ربليل االضلدار اخلطي لدرج

التغَتات  نا أ إىليتطابق مع االضلدار لدرجة احلرارة العظمى وادلتوسط السنوي، كما خلصت 
اعادة  إىلهنا تتأثر ابلظروف احمللية واإلقليمية، وأوصت أ الا إادلناخية على الرغم من عادليتها 

 استخدام الطاقة البديلة. إىلالنظر يف استهالك الوقود االحفوري وضرورة االنتقال 
(، ربليل تغَت واذباه درجة احلرارة يف منطقة سرت خالل 2009) دراسة أبوغرسة -

أن االذباه العام للمعدل السنوي لدرجة احلرارة يسَت  إىل، توصلت الدراسة 1948-2009
، أما معدل الزايدة يف درجة احلرارة السنوية خالل فًتة الدراسة فقدر ضلو الزايدة والتسخُت

أن التغَت يف ادلعدل السنوي لدرجة احلرارة خالل فًتة  إىلْم(، كما توصلت 0.6حبوايل )
الدراسة مل تؤثر على التصنيف ادلناخي للمنطقة ومازال مناخها شبو جاف، وأوصت ابحلد 

 ل نسبة الغازات الدفيئة .من االحتباس احلراري وذلك بتقلي
-1945(، اذباىات تغَت درجات احلرارة يف سبها للفًتة )2008) انصردراسة  -

( ظلوذج للتغَتات ادلناخية يف الصحراء الكربى، أظهرت الدراسة يف نتايجها حدوث 2003
ارتفاع يف ادلتوسطات العامة لدرجات احلرارة يف منطقة الدراسة للفًتة ادلدروسة حبوايل 

ْم، وىذا 1.55ا حيث بلغ ا كبَتً ْم(، وشهدت متوسطات درجة حرارة الصيف ارتفاعً 0.7)
أن  إىلاالرتفاع أعلى من االرتفاعات يف تلك ادلتوسطات على مستوى العامل، كما توصلت 

ما  وىو ،ْم( خالل فًتة الدراسة0.8متوسطات درجات احلرارة العظمى ارتفعت حبوايل) 
دلتوسطات العامة خاصة يف فصل الصيف، أما درجات احلرارة يفوق معدل االرتفاع يف ا

ا ىو مسجل على مستوى العامل حيث على شلا الصغرى فشهدت بدورىا ارتفاعا أ
 .ْم(1.25بلغت)
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 نتائج التحليل:

 (:Moving Averages: ادلتوسطات ادلتحركة )أوالً 
 2014-1980الثالث  . ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة السنوية اجلافة ابحملطات1

( ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة السنوية ابحملطات الثالث، حيث 2يظهر الشكل )
يالحظ أن منحنيات ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة السنوية اجلافة آخذة ابالرتفاع طيلة 

الدراسة فًتة الدراسة حيث شهد منحٌت درجة احلرارة دبحطة زوارة االرتفاع منذ بداية فًتة 
حىت هنايتها فيما سجل منحٌت درجة احلرارة السنوية اجلافة دبحطة يفرن وانلوت ارتفاعا يف 

مث اذبو ضلو الصعود حىت  ،مث أخذ ابذلبوط حىت منتصف التسعينيات ،منتصف الثمانينيات
 .هناية فًتة الدراسة 

-1980. ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة السنوية العظمى ابحملطات ادلناخية الثالث 2
( ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة العظمى ابحملطات الثالث، حيث 3، والشكل )2014

يظهر اذباه ضلو الزايدة قي منحنيات درجة احلرارة العظمى يف مجيع احملطات طول فًتة 
ْم(، وشهد منحٌت 26.81درجة احلرارة العظمى دبحطة يفرن ) الدراسة، بلغ متوسط

ادلتوسطات ادلتحركة العظمى اعلى ارتفاع لو من بداية التسعينات حىت بداية االلفية الثالثة مث 
اذبو ضلو االطلفاض هناية فًتة الدراسة، فيما سجلت متوسطات درجة احلرارة العظمى دبحطيت 

ْم( على التوايل اذبهت ادلنحنيات ضلو االرتفاع 19.71و) ْم (20.7انلوت وزوارة  تقاراب )
 مث اذبهت ضلو االطلفاض مث االرتفاع هناية الدراسة. ،2001سنة  إىلمن بداية فًتة الدراسة 

 2014-1980. ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة الصغرى السنوية ابحملطات الثالث 3
ا ضلو الزايدة ( اذباىً 4رارة الصغرى الشكل )تظهر منحنيات ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احل

حيث تبُت منحنيات متوسطات درجات احلرارة ابحملطات الثالث تقارب فسجلت 
ْم( دبحطة يفرن، حيث 13.94ْم( دبحطة انلوت و)14.27ْم( دبحطة زوارة و)16.3)

 فًتة الدراسة. ةالزايدة طيل إىلتشَت ادلنحنيات 
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 ة لدرجة احلرارة السنوية اجلافة ( ادلتوسطات ادلتحرك2الشكل)
 م.2114-1981ابحملطات ادلناخية الثالث للفرتة 

 
 .الباحث من عمل :ادلصدر 

 
 ( ادلتوسطات ادلتحركة لدرجة احلرارة العظمى 3الشكل)

 م.2114-1981ابحملطات ادلناخية الثالث للقرتة 

 
 .الباحث من عمل ادلصدر:  
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  لدرجة احلرارة الصغرى( ادلتوسطات ادلتحركة 4الشكل)
 م.2114-1981ابحملطات  ادلناخية الثالث للفرتة  

 
 .الباحث من عمل ادلصدر:

 (.Cumulated Sumsا: الفروقات ادلتجمعة: )اثنيً 
 م.2014-1980. الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة السنوية اجلافة ابحملطات الثالث 1

ىبوط يف درجات احلرارة يف درجات احلرارة يالحظ من خالل منحنيات الفروق ادلتجمعة 
يات سجل ىذا االطلفاض دروتو يف منتصف التسعين ،السنوية جلميع زلطات منطقة الدراسة

ا مث شهدت ارتفاعً  ،يف مطلع التسعينيات ااطلفاضً  أكثرخاصة زلطة زوارة اليت شهدت 
احلرارة سجل تذبذب يف ا حىت هناية فًتة الدراسة، أما زلطة انلوت فان منحٌت درجة ملحوظً 

 1998تعترب سنة و  ،ول من الدراسةيف النصف األ اوارتفاعً  ااالذباه العام حيث شهد اطلفاضً 
 لهناية فًتة الدراسة ، فيما سج إىلىي السنة الواضحة اليت ربول فيها ادلنحٌت ضلو الزايدة 

ىي  1998سنة  نا ألدرجة احلرارة الصغرى وميكن القول  اقل اطلفاضً أمنحٌت زلطة يفرن 
 (.5اية الزايدة يف درجات احلرارة يف ىذه احملطة الشكل )بد
 م.2014-1980. الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة السنوية العظمى ابحملطات الثالث 2

توضح منحنيات الفروق ادلتجمعة لدرجة احلرارة العظمى للمحطات الثالث زايدة يف درجة 
وذلك منذ بداية فًتة الدراسة  ا، زلطة انلوت أكثر اطلفاضً حيث شهد منحٌت ،احلرارة السنوية

يف الصعود حىت هناية فًتة الدراسة، فيما  أمث بد1995، ا ات تقريبً يحىت منتصف التسعين
ا ارتفاعً  1997طول فًتة الدراسة وشهدت سنة  اشهد منحٌت زلطة يفرن أقل اطلفاضً 
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ا بداية فًتة ا واضحً ارة فهو سجل اطلفاضً حىت هناية الدراسة، أما منحٌت زلطة زو  متواصالً 
مث اخذ ابلتذبذب  ،2001حىت  1992مث اذبو ضلو االرتفاع من بداية التسعينيات  ،الدراسة

 .(6حىت هناية فًتة الدراسة الشكل )
  ( الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة السنوية5الشكل)

 م.2114-1981للفرتة  ابحملطات  ادلناخية الثالث

 
 .الباحث من عمل ادلصدر:

 ( الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة السنوية العظمى 6الشكل)
 م.2114-1981ابحملطات ادلناخية الثالث للفرتة 

 
 .الباحثمن عمل   ادلصدر: 
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 2014-1980. الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة السنوية الصغرى ابحملطات الثالث 3
واليت يالحظ  ،ادلتجمعة لدرجة احلرارة الصغرى ابحملطات الثالث( الفروقات 7يظهر الشكل )

من خالذلا التذبذب الواضح لدرجة احلرارة الصغرى دبحطة انلوت ارتفاع واطلفاض كانت 
مث اذبو ادلنحٌت ضلو اذلبوط يف هناية  ،2010بداية االرتفاع الواضح حىت  1997سنة 

ا مث اذبو تقريبً  1993سنة  إىلا من البداية طً نو شهد ىبو إالدراسة، أما منحٌت زلطة زوارة ف
مث اخذ ابالعتدال هناية فًتة الدراسة، فيما شهد منحٌت  1998سنة  إىلضلو الزايدة سنة  

 دبحطة يفرن. اقل اطلفاضً أزلطة يفرن أفل اطلفاضا وارتفاعا فيما شهد عقد التسعينيات 

 ( الفروقات ادلتجمعة لدرجة احلرارة الصغرى 7الشكل)
 م.2114-1981ابحملطات ادلناخية الثالث للفرتة 

 
 .الباحثمن عمل   ادلصدر: 

 ا: حتليل االحندار اخلطي البسيط ابحملطات ادلناخية الثالث.اثلثً 
ميثل خط االضلدار ادلستقيم معدل الزايدة أو التناقص يف االذباه العام لدرجة احلرارة 

يكون  B<  0ا، فاذا ما كانت قيمة أم صفرً  ذا ما كانت موجبة أم سالبةإ( Bبداللة قيمة )
وىذا يعٍت  ،ا، أي أن العالقة طردية بُت ادلتغَت ادلستقل وادلتغَت التابعخط االضلدار صاعدً 

 .(219، ص2014ادت قيمة ادلتغَت ادلستقل )احلسبان، دز ازايدة قيمة ادلتغَت التابع كلما 
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 .2114-1981السنوية  اجلافة .معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة 1

تظهر نتايج ربليل معامل االضلدار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة السنوية للمحطات 
 :آييتا ضلو الزايدة موضحا كما اذباىً  2014-1980الثالث للفًتة 

 أ. معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة السنوية اجلافة مبحطة زوارة. 
 b( قيم موجبة دلعامل التغَت 8( والشكل )2ضلدار اجلدول )تظهر نتايج ربليل اال

( تدل على الزايدة يف درجات احلرارة السنوية حملطة زوارة خالل فًتة الدراسة 0.050بلغت )
 R2 (0.614.)ودبعامل تفسَت  0.001أقل من  Sig  إحصاييةعلى مستوى داللة 

 حملطات ادلناخية ( االجتاه العام لدرجة احلرارة السنوية يف ا2اجلدول)
 م.2114 -1981ادلدروسة للفرتة 

احملطة 
معامل التغري  درجة احلرارة ادلناخية

(b) 
Sig  الداللة
 حصائيةاإل

R2  معامل
 التفسري

 
 زوارة

 0.614 0.000 0.050 اجلافة
 0.456 0.000 0.045 العظمى
 0.530 0.000 0.057 الصغرى

 انلوت
 0.382 0.000 0.038 اجلافة

 0.614 0.000 0.070 العظمى
 0.010 0.565 0.007 الصغرى

 يقرن
 0.197 0.008 0.021 اجلافة

 0.0171 0.013 0.024 العظمى
 0.191 0.009 0.020 الصغرى

 .الباحث اعتماداً على ربليل االضلدار اخلطي البسيط لبياانت احملطات االرصاد دبنطقة الدراسة من عمل ادلصدر:
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 ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية اجلافة 8الشكل )
 م.2114 -1981مبحطة زوارة للفرتة 

 
 .الباحثمن عمل : ادلصدر 

 .معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة السنوية اجلافة مبحطة انلوت ب.
بلغت              bالتغَت( قيم موجبة دلعامل 9( والشكل)2تظهر نتايج ربليل االضلدار اجلدول)

الزايدة يف درجات احلرارة السنوية حملطة يفرن خالل فًتة الدراسة على  إىل( تشَت 0.382)
 R2(0.614.) ودبعامل تفسَت 0.001أقل من  Sig  إحصاييةمستوى داللة 

 ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية اجلافة 9الشكل )
 م.2114 -1981مبحطة انلوت للفرتة 

 
 .الباحثمن عمل  ادلصدر:  
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 .ج. معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة السنوية مبحطة يفرن
( أظهر نتايج ربليل االضلدار لدرجة احلرارة السنوية دبحطة 10( والشكل)2اجلدول)

( دلت على اذباه ضلو الزايدة خالل فًتة 0.021بلغت )  bيفرن قيم موجبة دلعامل التغَت 
 R2 ودبعامل تفسَت 0.008أقل من  Sig إحصاييةالدراسة على مستوى داللة 

(0.614.) 

 ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية اجلافة 11الشكل )
 م.2114 -1981مبحطة يفرن للفرتة

 
 .الباحثمن عمل  ادلصدر: 

 .2114-1981االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة السنوية العظمى .معامل 2
 أ. معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة العظمى مبحطة زوارة. 

 b( قيم موجبة دلعامل التغَت 11( والشكل)2تظهر نتايج ربليل االضلدار اجلدول)
طة زوارة خالل فًتة الدراسة ( تدل على الزايدة يف درجة احلرارة السنوية حمل0.045بلغت )

 R2(0.456.) ودبعامل تفسَت 0.001أقل من Sig   إحصاييةعلى مستوى داللة 
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 م.2114 -1981( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية العظمى مبحطة زوارة للفرتة 11الشكل )

 
 .الباحث من عمل ادلصدر:

 معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة العظمى مبحطة انلوت.  ب.
نتايج ربليل االضلدار قيم موجبة دلعامل التغَت  ت( أظهر 12( والشكل)2من خالل اجلدول)

b ( توضح الزايدة يف درجات احلرارة السنوية حملطة  انلوت  على مستوى 0.070بلغت )
 R2(0.614.) تفسَت دبعامل 0.001أقل من Sig إحصاييةداللة 

 م.2114 -1981( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية العظمى مبحطة انلوت للفرتة 12الشكل )

 
 .الباحث من عمل ادلصدر: 
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 معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة العظمى مبحطة يفرن.  ج.
 نتايج ربليل االضلدار لدرجة احلرارة العظمى دبحطة يفرن اذباه ضلو الزايدة بلغت تبُت  

 0.013أقل من  Sig  إحصايية( دبستوى داللة 0.024) bفيها قيم معامل التغَت 
 .(13( والشكل)2(  اجلدول)0.017) R2 ودبعامل تفسَت 

  ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية العظمى13الشكل )
 م.2114 -1981مبحطة يفرن للفرتة 

 
 .الباحث من عمل ادلصدر: 

 .2114-1981.معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة الصغرى 3
 معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة الصغرى مبحطة زوارة.  أ.

تتجو ضلو الزايدة لدرجة احلرارة الصغرى دبحطة زوارة   اظهر نتايج ربليل االضلدار قيمً ت  
يف  0.001أقل من Sig  إحصاييةوعلى مستوى داللة  ،(0.057بلغت) bدلعامل التغَت 

 .(14( والشكل)2(. اجلدول)0.530حُت بلغت نسبة معامل التفسَت)
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 م.2114 -1981زوارة للفرتة مبحطة  ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية الصغرى14الشكل )

 
 .الباحث من عمل ادلصدر: 

 معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة الصغرى مبحطة انلوت.  ب.
 bموجبة دلعامل التغَت  ا( قيمً 15) ( والشكل2ظهر نتايج ربليل االضلدار اجلدول)ت  
   واضحة يف درجات احلرارة الصغرى دبحطة الغَت تدل على الزايدة  ،(0.007بلغت )

 ( ودبعامل تفسَت0.565) Sig إحصاييةانلوت خالل فًتة الدراسة من غَت داللة 
R2(0.010.) 

 م.2114 -1981للفرتة  ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية الصغرى مبحطة انلوت15الشكل )

 
 .الباحثمن عمل   ادلصدر: 
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 ج. معامل االحندار اخلطي البسيط لدرجة احلرارة الصغرى مبحطة يفرن. 
( متثل نتايج ربليل معامل االضلدار لدرجات احلرارة 16) ( والشكل2) اجلدول

تدل على الزايدة  ،(0.020بلغت ) bالصغرى دبحطة  يفرن بداللة قيم موجبة دلعامل التغَت 
( ودبعامل 0.009) أقل من Sig إحصاييةالبسيطة خالل فًتة الدراسة على مستوى داللة 

 .R2 (0.191) تفسَت
 م.2114 -1981مبحطة يفرن للفرتة  ( االجتاه العام دلعدل درجة احلرارة السنوية الصغرى16الشكل )

 
 .الباحثمن عمل  ادلصدر: 

 : tاختبار  -
للمقارنة بُت فًتات زمنية لدرجة احلرارة السنوية داخل  tاستخدمت الدراسة اختبار 

 وذلك لتحديد االذباىات لكل فًتة من مراحل الدراسة. ؛الدراسة
 .االجتاهات السنوية لدرجة احلرارة  اجلافة بني فرتيت الدراسة يف احملطات الثالث: 1

فروقا يف ادلعدالت درجة احلرارة  tار ( الذي يظهر نتايج اختب3)اجلدول إىلابلنظر 
-1998السنوية يف احملطات الثالث بُت فًتيت الدراسة لصاحل الفًتة الثانية من الدراسة 

ْم( دلعدالت درجة احلرارة السنوية اجلافة دبحطة زوارة على 0.97، حيث كانت)2014
، بينما سجلت معدالت درجة احلرارة 0.001أقل من  Sig إحصاييةمستوى داللة 

ْم( لصاحل الفًتة الثانية على مستوى داللة 0.86ا حبوايل) السنوية اجلافة دبحطة انلوت فارقً 
، فيما سجلت زلطة يفرن أقل فارق بُت احملطات الثالث  0.001أقل من  Sig إحصايية
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 Sig  إحصاييةلثانية على مستوى داللة ْم( لصاحل الفًتة ا0.48يف ادلعدالت السنوية يبلغ )
الزايدة الواضحة يف معدالت درجة احلرارة  t، حيث تبُت نتايج اختبار 0.001أقل من 

 السنوية اجلافة يف زلطات الدراسة.
.االجتاهات السنوية لدرجة احلرارة السنوية العظمى بني فرتيت الدراسة يف احملطات 2

 الثالث: 
ىناك فروقا يف معدالت درجة احلرارة السنوية العظمى يف  أن t( 3تبُت من اجلدول )

عنها  2014-1998احملطات الثالث سجلت زلطة انلوت اكثر ارتفاع لصاحل الفًتة الثانية 
ْم ( دلعدالت درجة اجلرارة 1.282، حيث كان الفرق) 1996-1980يف الفًتة االوىل 

، بينما سجلت زلطة  0.001 أقل من Sig  إحصاييةالسنوية العظمى على مستوى داللة 
أقل  Sig إحصاييةْم( يف لصاحل الفًتة الثانية على مستوى داللة 0.84زوارة فارق حبوايل    )

ْم( لصاحل الفًتة الثانية 0.55، وجاءت زلطة يفرن أخَتا وسجلت فارق بلغ )  0.001من 
الزايدة الواضحة يف  إىل t، حيث تبُت نتايج اختبار0.007أقل من  إحصاييةبداللة 

معدالت درجة احلرارة السنوية العظمى يف احملطات خاصة انلوت ذباوز فيها درجة مئوية 
 واحدة لصاحل الفًتة الثانية.

.االجتاهات السنوية لدرجة احلرارة الصغرى بني فرتيت الدراسة يف احملطات ادلناخية 3
 الثالث: 
 رارةــــــــــة احلــا يف معدالت درجأن ىناك فروقً  t ( نتايج اختبار3ظ من اجلدول )ــــــــيالح 

عنها يف الفًتة االوىل  2014-1998السنوية الصغرى يف زلطة زوارة لصاحل الفًتة الثانية 
أقل من  Sig  إحصاييةْم( على مستوى داللة 1.16، حيث كان الفرق )1980-1996

ى يف زلطة انلوت اقل فارقا ، بينما سجلت معدالت درجة احلرارة السنوية الصغر 0.001
، فيما بلغ الفارق 0.076 إحصاييةْم( لصاحل الفًتة الثانية دون داللة 0.44حبوايل)

 إحصاييةْم( دلعدالت درجة احلرارة السنوية الصغرى دبحطة يفرن على مستوى داللة 0.46)
Sig  حيث تبُت نتايج اختبار0.003أقل من .t الزايدة الواضحة يف معدالت درجة  إىل

 احلرارة السنوية الصغرى يف احملطات الثالث.
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 ( فروق ادلتوسطات السنوية لدرجة احلرارة يف منطقة الدراسة3اجلدول)
 (2114-1999( و)1997-1981بني فرتيت الدراسة )

احملطة 
 ادلناخية

درجة 
 احلرارة

فرتيت 
 الدراسة

ادلتوسط 
مستوى الداللة  درجات احلرية Tقيمة  )ْم( السنوي

 حصائيةاإل
فرق 

 ادلتوسط)ْم(

 
 
 زوارة

 اجلافة
1 20.177 6.310 32 0.000 

0.97 
2 21.147 6.310 27.87 0.000 

 العظمى
1 24.558 4.525 32 0.000 

0.84 
2 25.400 4.525 31.60 0.000 

 الصغرى
1 15.711 5.911 32 0.000 

1.16 
2 16.870 5.911 32 0.000 

 انلوت

 اجلافة
1 19.280 5.252 32 0.000 

0.86 
2 20.137 5.252 29.877 0.000 

 العظمى
1 24.500 5.619 32 0.000 

1.282 
2 25.782 5.619 29.804 0.000 

 الصغرى
1 14.057 1.831 32 0.076 

0.44 
2 14.501 1.831 31.682 0.076 

 
 
 بفرن

 اجلافة
1 20.122 3.275 32 0.000 

0.48 
2 20.601 3.273 31.862 0.000 

 العظمى
1 26.540 2.905 32 0.007 

0.55 
2 27.092 2.905 31.973 0.007 

 الصغرى
1 13.704 3.197 32 0.003 

0.46 
2 14.164 3.197 30.021 0.003 

 .حملطات االرصاد دبنطقة الدراسة t  : الباحث اعتماداً على ربليل اختبارادلصدر
 نتائج الدراسة:

ادلستخدمة يف الدراسة الزايدة يف معدالت درجة احلرارة   حصاييةساليب اإلشفت األك .1
الزايدة الواضحة يف معدالت درجة  t نتايج اختبارحيث تبُت   ،السنوية ابحملطات الثالث

للحرارة العظمى دبحطة انلوت ( مْ 1.282احلرارة للفًتة الثانية من الدراسة بلغت )
 ْم للحرارة الصغرى دبحطة زوارة1.16و

 من خالل تطبيق ادلتوسطات ادلتحركة على ادلعدالت السنوية لدرجات احلرارة .تبُت   .2
 اذباه عام ضلو الزايدة.  إىلابحملطات الثالث 

وخاصة   ،يف معدالت درجة احلرارة  دبحطة زوارة املحوظً  اأظهرت نتايج الدراسة ارتفاعً  .3
 لدرجة احلرارة الصغرى أبكثر من درجة مئوية واحدة .

 فًتة الدراسة. ةسجلت زلطة يفرن أقل زايدة معدالت درجة احلرارة الصغرى والعظمى طيل .4
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 التوصيات:
قامة الندوات إو  ،ن خالل تشجيع الدراسات والبحوث. االىتمام بظاىرة التغَت ادلناخي م1

 اىرةوادلؤمترات اليت تعٍت هبذه الظ
رشادية خبطورة لثقافة التوعوية واإللزايدة ا ؛.مطالبة اجلهات ادلختصة على ادلستوى الوطٍت2

 التغَتات ادلناخية.
 دلا لو من أتثَت على ابقي عناصر ،جراء ادلزيد من الدراسات ادلتخصصة لدرجة احلرارةإ.3

 نسان ادلستقبلية.ادلناخ وانعكاسها على نشاطات اإل
شراك ادلختصُت وادلهتمُت بقضااي ادلناخ يف االتفاقات إاجلهات ادلختصة على  .حث  4

 الدولية.
 ـ تسخَت اإلمكاانت ادلادية لدعم دراسات ادلناخ وتغَته وأتثَتاتو على البيئة احمللية.5
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 ادلراجع:ادلصادر و 

احلرارة يف منطقة سرت (، ربليل تغَت واذباه درجة 2014أبوغرسة، التهامي مصطفى ) -
 ، كلية اآلداب، جامعة سرت، العدد السادس.2009-1948خالل 

     (، ربليل اذباىات التغَت يف درجة احلرارة 2014احلسبان، يسري عبدالكرمي ) -
 ، رللة العلوم االجتماعية، اجمللد2011-1980دبحطات خليجية سلتارة خالل الفًتة من 

 . 1، العدد 42
(، االضلرافات السالبة وادلوجبة لدرجات احلرارة عن 2019فظ عيسى )خَتهللا، حا -

(، سلسلة 3) (، ادلناخ والبيئة2010-1945رصاد الكفرة خالل )أمعدالهتا العامة دبحطة 
 .126حبوث جغرافية، العدد 

االذباىات العامة لدرجة احلرارة يف منطقة سرت خالل  (،2017سليم، علي مصطفى ) -
 أحباث، سرت، العدد العاشر، سبتمرب. رللة ،1946-2012

(، التغَت ادلناخي وأثره على درجة احلرارة يف منطقة مصراتة 2016سليم، علي مصطفى ) -
(، اجمللة العلمية لكلية الًتبية جامعة مصراتة، اجمللد الثاين، العدد 2010-1980خالل)

 السادس، ديسمرب.
-1945) احلرارة يف سبها( اذباىات تغَت درجات 2008انصر، شوقي شحدة ) -

 ( ظلوذج للتغَتات ادلناخية يف الصحراء الكربى، رللة جامعة سبها )البحثة2003
 والتطبيقية(، اجمللد السابع، العدد األول.

(. مناخ مشال غرب ليبيا دراسة يف اجلغرافيا ادلناخية. 2015بقص، صلم الدين علي ) -
 ، القاىرة، مصر. مشسُتجامعة ع )غَت منشورة(، رسالة دكتوراه،
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